
 
ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU 

ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
 
Prawo odstąpienia od umowy 
 

• Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek 
przyczyny. 

 
• Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł 

w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez 
Klienta weszła w posiadanie Towaru. 

 
• Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę – 

IMMERSAFE POLSKA SP. Z O.O., Ul. Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław, NIP 8952093668, Regon 
365381410, Mobile: +48 515 10 90 70, Tel. | FAX: +48 71 726 19 37, e-Mail: 
immersafe@immersafe.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze 
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

 
• Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to 

obowiązkowe. 
 

• Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację 
dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem 
terminu do odstąpienia od umowy. 

 
Skutki odstąpienia od umowy 
 

• W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od 
Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów 
wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły 
sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie 
później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o 
wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona 
przelewem bankowym na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego. Sklep może 
wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia 
nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

 
• Po otrzymanym potwierdzeniu należy odesłać towar na adres magazynu firmy: Ul. 

Sienkiewicza 28/15, 50-335 Wrocław. 
 

• Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. 
 

• Klient odpowiada za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania w sposób inny 
niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. 

 
 
 


